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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 62/2022 QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO
FEDERAL, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, E A EMPRESA STAR
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA., NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.

PROCESSO Nº 00080-00156304/2022-56.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

 

O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ
sob o nº 00.394.676/0001-07, com sede no Setor Bancário Norte – SBN Quadra 02, Bloco C, Lote 17, Edi�cio Phenícia - Brasília/DF, CEP: 70.040-
020, neste ato representada por HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA, na qualidade de Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal,
brasileira, residente e domiciliada nesta Capital, portadora da CI nº 963428 – SSP/DF e do CPF nº 334.825.351-91, nomeada pelo Decreto de 14
de julho de 2021, publicado no DODF - Edição Extra nº 59-A, de 14/07/2021, com delegação de competência conferida pelo Decreto nº 21.396,
de 31/07/2000, e a empresa STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA., doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº
37.131.539/0001-90, com sede na Área Especial, Bloco D-20, Sala 303, Cruzeiro Velho - Brasília/DF, telefone: (61) 3362-8861, e-mail:
starlocacao@gmail.com, neste ato representada por ROSANE DE OLIVEIRA BARROS, na qualidade de Representante Legal, brasileira, residente
e domiciliada nesta Capital, portadora da CI nº M3042306 - SSP/MG e do CPF nº 694.576.546-68, resolvem firmar o presente Contrato nas
condições discriminadas neste termo, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 33/2021 – SUAG/SEEDF (89879616), da Ata
de Registro de Preços nº 06/2022 - SUAG/SEEDF (89879623), da Autorização SRP nº 65/2022 (90739281), da Proposta (89879617), da Lei nº
8.666, de 21/06/1993, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20/09/2019, e da Instrução Norma�va nº 05, de
26/05/2017 - MPOG.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

 

 O Contrato tem por objeto a contratação de bens e serviços, necessários ao desenvolvimento das ações pedagógicas
relacionadas à Educação Física e ao Desporto Escolar, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, de acordo
com as especificações, as quan�dades e as condições constantes no Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 33/2021 – SUAG/SEEDF
(89879616), na Autorização SRP nº 65/2022 (90739281) e na Proposta (89879617), que passam a integrar o presente Contrato, conforme
especificado no Quadro a seguir:

 

ATA ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD. VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL

 
 
 

06/2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOTE 01 - TRANSPORTE URBANO LOCAL (ÔNIBUS)

01

Ônibus 45 lugares, com motorista, portando celular e combus�vel– a locação
do ônibus compreende o período de 10h e 120 km/dia. No valor das diárias já
deverá estar incluso o custo com seguro de cobertura integral, incluindo danos
a terceiros.

Diária 606 R$ 920,00 R$ 557.520,00

02
Ônibus 45 lugares, com motorista (portando celular) e combus�vel – km extra.
No valor quilômetro extra já deverá estar incluso o custo com seguro de vida
com cobertura integral, incluindo danos a terceiros.

km 1212 R$ 5,00 R$ 6.060,00

03

Ônibus 45 lugares, com motorista, portando celular, combus�vel, com
adaptação para pessoas com deficiência – a locação do ônibus compreende o
período de 8h e 100 km/dia. No valor das diárias já deverá estar incluso o custo
com seguro de cobertura integral, incluindo danos a terceiros.

Diária 65 R$ 880,00 R$ 57.200,00

                                                                                                                                                             VALOR - LOTE 1: R$ 620.780,00

LOTE 4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

29 Disponibilização de profissional capacitado para realização de serviço de
Brigadista com os seguintes materiais de primeiros socorros, para cada diária:

Diária 52 R$ 170,00  R$ 8.840,00
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02 unidades de compressas de gaze 08(oito) dobras(7,50cm x 7,50cm); 04
ataduras de crepe (20cm de largura); 01 frasco de soro fisiológico de 250ml; 01
unidade de fita adesiva(crepe); 02 unidades de talas moldáveis randes (86cm x
10cm x 02cm); 02 unidades de talas moldáveis médias(63cm x 09cm x 02cm);
01 prancha longa de madeira ou material similar resistente(190cm x 45cm); 01
colar cervical de cada tamanho padronizado(grande, médio e pequeno) e luvas
de procedimento. Diária de 8h.

31 Profissional capacitado para realizar decoração de eventos em ginásios. Diária
de 8h. Diária 16 R$ 150,00 R$ 2.400,00

32 Profissional devidamente habilitado pelo poder público para atuar na proteção
dos banhistas em piscina. Diária 4 R$ 250,00 R$ 1.000,00

33 Disponibilização de profissional capacitado para realização de serviços gerais.
Diária de 8h. Diária 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00

34

Profissional formado em Fisioterapia - especializado em recuperação de
movimentos e prevenção de acidentes, acompanhando os seguintes materiais:
soro fisiológico, gazes, ataduras, an�ssép�cos e esparadrapos normal e
microporo . Diária de 8h.

Diária 59 R$ 375,00 R$ 22.125,00 

35

Contratação de serviços de tradutor e intérprete para atender os Jogos
Escolares para surdos e Transmissão de Programa ao vivo da gerência.
A formação do tradutor contratado para desempenhar esta a�vidade deve ser
em nível médio com cer�ficação do prolibras ou curso extensão com carga
horária acima de 180 horas na área de libras, de acordo com a lei nº
12.319/2010, ou ter o curso superior completo com competência e fluência em
libras para realizar a interpretação das duas línguas (libras e língua portuguesa),
de maneira simultânea e consecu�va, com aprovação em exame de
proficiência, promovido pelo Ministério da Educação (prolibras) ou com
formação em curso de especialização e/ou extensão acima de 180 horas na
área de libras.

Diária 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00

                                                                                                                                                 VALOR - LOTE 04: R$ 43.365,00

LOTE 08 - ALIMENTAÇÃO

47 Copo de água mineral de 200ml Unid. 1550 R$ 0,40 R$ 620,00

48

01 suco pronto para beber, sabores variados de fruta, sem glúten, produto
pasteurizado, isento de corantes de quaisquer naturezas, isento de aromas
ar�ficiais, com conservantes permi�dos pela legislação vigente, embalagem
individual �po “tetra pak”, com canudo acoplado, dentro do prazo de validade
com antecedência mínima de 6 meses do vencimento, conteúdo líquido de 200
ml, sabores variados (no mínimo 05 sabores).

Unid. 550 R$ 1,85 R$ 1.017,50

49

Barra de cereal sabores sor�dos de frutas, sem chocolate e com teor de fibra
acima de 1 grama. Embalagem primária: saco de filme plás�co aluminizado
lacrado com termo soldagem com apresentação de no mínimo 20 gramas (no
mínimo 05 sabores).

Unid. 550 R$ 1,34 R$ 737,00

50

Café, chá, suco de fruta (02 �pos), refrigerante (02 �pos), comum e light e 6
(seis) �pos dos itens abaixo: Pão de queijo, pão de batata, broa de milho com
gergelim, enroladinho de queijo com orégano e tomate, enroladinho de
salsicha, religiosa de frango, mini sonhos, mini croissants de queijo, mini
croissants com ervas finas, mini croissants com gergelim e catupiry, mini
sanduíche natural, mini pudim, mini pizzas, empadinha de frango, pastel milho
de forno, biscoito de queijo palito, biscoitos amanteigados, frios variados
fa�ados, queijos variados fa�ados, barquetes de legumes, bolos �po
inglês, formigueiro, laranja, chocolate; queijadinha, quibe frito, croquetes de
carne, frutas variadas fa�adas, mini canapé. (sugestões).

Unid. 310 R$ 12,50 R$ 3.875,00

                                                                                                                                                                 VALOR - LOTE 8: R$ 6.249,50 

LOTE 09 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

51 Locação, instalação e manutenção de tapete oficial com dimensões 14m x 14m Diária 2 R$ 880,00 R$ 1.760,00

52 Locação, instalação de área oficial de tatame para judô com dimensões
08metros x 08 metros com 03 metros de área de segurança. Diária 4 R$ 950,00 R$ 3.800,00

54 Locação, instalação e manutenção de 02 áreas oficiais de luta olímpica nas
dimensões 12m x 12m(72 placas 2m x 1m com 60mm de largura) e 02 lonas
de 12m x 12m.

Diária 2 R$ 850,00 R$ 1.700,00
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55 Locação, instalação e manutenção de 01 áreas oficial de taekwondo nas
dimensões 8m x 8m com 1 metro de segurança. Diária 2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00

56 Fita adesiva - monoface, polipropileno, lisa, transparente, medindo 12mm x
30m. Unid. 10 R$ 0,90 R$ 9,00

57
Jogo oficial de placar eletrônico, com 01 comando central e 3 joes�cks com
comando eletrônico, 01 Tv Plasma 12" E 01 balança eletrônica e 1 jogo de
colete e capacete eletrônico . Diária de 8h.

Diária 2 R$ 7.000,00 R$ 14.000,00

58
Serviço de locação especializado de estrutura de pódio de premiação para 1º,
2º e 3º lugar, com estrutura móvel e acessível à PNE, incluindo transporte,
montagem e desmontagem.

Diária 14 R$ 350,00 R$ 4.900,00

                                                                                                                                                                   VALOR - LOTE 9: R$ 28.169,00

 LOTE 12 - LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO

79

DVD player, mesa de som amplificada com no mínimo 16 canais, periféricos
�po: caixa de som, microfone com e sem fio, pedestais e demais equipamentos,
bem como todo o cabeamento necessário para o perfeito funcionamento do
sistema de sonorização, suficientes para atender o número de pessoas descrito
no item. Diária de 8h.

Diária 10 R$ 500,00 R$ 5.000,00

80

A sonorização completa será composta de: 01 mesa de som digital; 01 Rack de
Main Power; 01 Mul� cabo de 36 vias; 20 caixas de som LS 210; 16 Subs LS 218;
02 Bumper; 04 Talhas; 04 Cintas; 02 cintas de segurança; 01 Rack contendo
processador; 10 Monitores; 01 console; 01 Rack de amplificação para Monitor;
01 cabeação de acessórios; 01 operador de áudio; 01 CD Player; 02 Microfones
sem fio; 12 Microfones com fio; 05 Direct Box a�vo e/ou passivo; 160m GRID
BOX TRUSS (para sistema in Fly). A empresa deverá manter equipe técnica para
todo o evento.

Diária 4 R$ 2.000,00 R$ 8.000,00

                                                                                                                                                                             VALOR - LOTE 12: R$ 13.000,00 

                                                                                                                                                                                VALOR TOTAL: R$ 711.563,50 
 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

 

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global, �po menor preço, segundo o
disposto nos arts. 6º e 10 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

 

O valor total do Contrato é de R$ 711.563,50 (setecentos e onze mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos),
devendo ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - Lei Orçamentária nº 7.061, 07 de janeiro de
2022 (LOA 2022), sendo compa�vel com a Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 2020 (PPA 2020-2023), bem como com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias nº 6.934, de 05 de agosto de 2021 (LDO 2022).

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I. Unidade Orçamentária: 34902

II. Programa de Trabalho: 27.812.6206.4090.5984                                           

III. Natureza da Despesa: 3.3.90.39

IV. Fonte de Recursos: 125

6.2. Foi emi�da, em 21/07/2022, a Nota de Empenho nº 2022NE04791, no valor de R$ 711.563,50 (Setecentos e onze mil
quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), sob o evento nº 400091, na modalidade Global.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

 

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em
parcela(s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo executor do
Contrato.
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7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

7.2.1. Cer�dão de Regularidade de Débitos Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106, de 30/04/2007).

7.2.2. Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal
- CEF, devidamente atualizado (Lei nº 8.036, de 11/05/1990).

7.2.3. Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

7.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante à Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de Cer�dão
Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 07/07/2011).

7.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Cer�dão Conjunta de Débitos rela�vos aos Tributos Federais e
à Divida A�va da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

 

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA

 

9.1. A garan�a para execução do Contrato será prestada na forma de caução em dinheiro ou em �tulos da dívida pública, seguro-
garan�a ou fiança bancária, conforme previsão constate do Edital Licitação - Pregão Eletrônico nº 33/2021 – SUAG/SEEDF, no percentual de 2%
(dois por cento) do valor do Contrato, que corresponde a R$ 14.231,27 (quatorze mil e duzentos e trinta e um reais e vinte e sete
centavos), devendo ser apresentada pela Contratada no ato da assinatura do instrumento contratual, conforme subitem 20.3.

9.2.  A garan�a deverá ter validade igual ou superior a 90 (noventa) dias após a vigência do Contrato.

9.3. Caso a Contratada opte pela caução em dinheiro, a empresa deverá realizar TED ou depósito para a Secretaria de Estado de
Economia do Distrito Federal, CNPJ 00.394.684/0001-53.

9.4. Toda e qualquer garan�a prestada pela Licitante vencedora:

9.4.1. somente poderá ser levantada 90 (noventa) dias após a ex�nção do Contrato, e quando em dinheiro, atualizada
monetariamente;

9.4.2. poderá, a critério da Secretaria de Estado de Educação, ser u�lizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o
inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da no�ficação regularmente expedida, a garan�a deverá ser
recons�tuída;

9.4.3. ficará re�da no caso de rescisão contratual, até defini�va solução das pendências administra�vas ou judiciais.

9.4.4. Nos casos de alterações contratuais que promovam acréscimos ao valor inicialmente contratado, a garan�a prestada
deverá ser reforçada e/ou renovada.

9.5. Da Garan�a dos Produtos

9.5.1. A empresa deverá fornecer períodos de garan�a conforme especificações registradas nos lotes supramencionados para
os equipamentos do Termo de Referência, contados a par�r da data da entrega defini�va.

9.5.2. A Contratada deverá fornecer, para todos os itens constantes dos lotes, a garan�a de fábrica, não podendo ser inferior
ao da Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

9.5.3. O início do período de garan�a dar-se-á na data do recebimento defini�vo dos materiais.

9.5.4. No caso da subs�tuição, esta deverá ser realizada pela Contratada no local original da entrega do objeto que apresentar
defeito técnico. Em caso de reparo, este deverá ser previamente autorizado pelo executor, que observará o prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos para a devolução do bem re�rado para reparação.

9.5.5. Cabe à Contratada o ônus da prova da origem do defeito do objeto.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

 

10.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.

10.2. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro do que está estabelecido
no Termo de Referência e na legislação em vigor.

10.3. Transmi�r, por escrito, todas as ordens de serviços ou comunicações entre a Contratada a fim de que produza efeitos.

10.4. Fornecer as orientações necessárias para a correta execução dos serviços.

10.5. Exercer a fiscalização e a supervisão dos serviços prestados, por servidores designados, podendo sustar, recusar, mandar
fazer ou desfazer qualquer serviço ou produto, que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas.

10.6. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato.

10.7. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada na forma convencionada após a execução dos serviços e emissão da(s)
respec�va(s) Nota(s) Fiscal(is).
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

 

11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar ao Distrito Federal:

I – até o 5º (quinto) dia ú�l do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da
execução do Contrato;

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2. Cons�tui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados
por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes do
fornecimento.

11.6. A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de  responsabilidade por
encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem como a inexistência de formação de vinculo
emprega�cio entre os empregados da Contratada e a Administração Pública.

11.7. Executar todos os serviços de acordo com as especificações constantes deste instrumento, não se admi�ndo quaisquer
modificações sem prévia autorização da fiscalização do Contratante.

11.8. Manter, durante toda a vigência do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

11.9. Providenciar o transporte do pessoal e dos materiais necessários à execução dos serviços até o local de trabalho.

11.10. Instruir seus empregados e prepostos a se adequarem às normas disciplinares, regimentais e de segurança da Contratante
sem, contudo, manter qualquer vínculo emprega�cio com a mesma.

11.11. Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente a pessoas ou a bens, nas dependências da Contratante
ou fora dela, quando tenham sido causados por seus empregados durante a execução dos serviços ou em razão deles.

11.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos,
ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento deste Instrumento.

11.13. Manter em dia todos os encargos e obrigações previstas na legislação social, trabalhista e previdenciária em vigor, fazendo
a comprovação, a qualquer tempo, quando solicitado pela Contratante.

11.14. Manter sigilo a respeito das informações e quaisquer outros assuntos ligados a documentos e seus conteúdos, que
porventura cheguem ao seu conhecimento por força da execução dos serviços.

11.15. Arcar com todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como salários, encargos trabalhistas, sociais e
previdenciários, seguros, taxas, impostos e contribuições, indenizações, transporte, alimentação, uniformes e outras que porventura venham a
ser criadas ou exigidas por lei.

11.16. Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno para a Contratante,
devendo, para tanto programar seus serviços junto com a fiscalização.

11.17. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as Normas de segurança, prevenção de acidentes e incêndios no
desempenho de cada etapa das funções específicas.

11.18. Acatar todas as exigências do Contratante, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas e corrigindo possíveis falhas.

11.19. Registrar todas as solicitações feitas pela Contratante para acompanhamento e controle de execução dos serviços na forma
estabelecida no Termo de Referência.

11.20. Manter seu pessoal iden�ficado por crachá e uniforme quando em trabalho, bem como subs�tuir em prazo que não
comprometa a realização dos eventos, mediante solicitação, qualquer empregado ou preposto cuja conduta seja julgada inconveniente pela
fiscalização da Contratante.

11.21. Levar, imediatamente, ao conhecimento da fiscalização da Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que
ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis e comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo �po de acidente
que eventualmente venha a ocorrer.

11.22. Reparar, corrigir, remover, refazer ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços, peças ou materiais, em
que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções, onde seja constatada imperícia por parte da Contratada.

11.23. Executar, em outro horário, os serviços que não possam ser realizados durante o expediente normal, de preferência aos
sábados, domingos ou feriados; os serviços realizados nestes dias, não acarretarão ônus adicionais para o Contratante.

11.24. Garan�r que a execução de todos os trabalhos será por mão-de-obra qualificada, devendo a Contratada estar ciente, das
normas técnicas correspondentes a cada serviço constante da especificação.

11.25. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem.

11.26. Responder exclusivamente por toda e qualquer movimentação de equipamentos e materiais, seja a par�r dos locais onde
os trabalhos estejam sendo executados, seja de estabelecimentos próprios ou de terceiros, acobertando-a por nota fiscal específica, conforme
determinações legais vigentes, bem como pelo ônus resultante de infração come�da e seu integral cumprimento e recolhimento no prazo legal.
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11.27. Todo o equipamento deverá ser entregue, instalado e testado. A empresa deverá estar com os equipamentos em pleno
funcionamento 02 (duas) hora antes do inicio do evento. E deverão ser recolhidos ao final de cada evento, sem ônus adicional para a
administração.

11.28. Designar um representante da Contratada que ficará totalmente responsável pelas a�vidades da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal - SEEDF.

11.29. Providenciar, quando necessário, a subs�tuição de qualquer item contratado que venha a apresentar algum defeito.

11.30. Manter técnicos capacitados e qualificados para o suporte técnico da infraestrutura contratada.

11.31. Cumprir todas as orientações da Contratante, para o fiel cumprimento do Contrato.

11.32. Dar garan�a nos serviços prestados, devendo refazê-los imediatamente após constatação por parte da Contratante, sob
pena de aplicação das penalidades cabíveis.

11.33. Não fazer uso de mão de obra infan�l, nos termos da Lei Distrital nº 5.061, de 08/03/2013.

11.34. Adotar na execução do Contrato, prá�cas de sustentabilidade ambiental, a recepção de bens, embalagens, recipientes ou
equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela PGDF, prá�cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de
reu�lização, nos termos estabelecidos na Lei Distrital nº 4.770, de 22/02/2012, que sejam aplicáveis ao objeto da licitação.

11.35. Nos termos da Lei nº 5.448, de 12/01/2015, fica vedado conteúdo:

I – discriminatório contra a mulher;

II – que incen�ve a violência contra a mulher;

III – que exponha a mulher a constrangimento;

IV – homofóbico;

V – que represente qualquer �po de discriminação.

11.35.1. As disposições do item 11.35 aplicam-se às contratações pelo Poder Público de profissionais do setor ar�s�co.

11.36. O uso ou o emprego de conteúdo discriminatório cons�tui mo�vo para rescisão do contrato e aplicação de multa, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ENTREGA

 

12.1. O local de realização dos serviços será fornecido pela Contratante quando da solicitação deles.

12.2. Os materiais serão entregues na Gerência de Desportos - GDESP, situada no SBN Quadra 02, Bloco C, 6º andar, Edi�cio
Phenícia, Asa Norte - Brasília/DF, CEP: 70.040-020. 

12.3. A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de serviço. A
Contratante designará, formalmente, o servidor responsável pelo recebimento dos materiais, por meio de termo circunstanciado, que comprove
a adequação do objeto às especificações do Termo de Referência e prazo de garan�a (quando for o caso), além da atestação provisória e/ou
defini�va dos mesmos em até 30 (trinta) dias corridos. A Contratante também designará, formalmente, o servidor responsável por acompanhar
os serviços e atestar se estão de acordo com as especificações previstas no Termo de Referência.

12.4. Para o recebimento dos bens vestuários serão analisados se os materiais, costuras, cores, tamanhos e estampas (silk)
atendem ao especificado no Termo de Referência.

12.5. Para o recebimento das premiações será analisada se a confecção está de acordo com a especificação con�da no Termo de
referência, ou seja, as medalhas devem apresentar os devidos tamanhos, material definido, logomarca cunhada e tratamento superficial na cor
correta e os troféus devem apresentar o devido material, tamanho, pintura e logomarca.

12.6. Para o recebimento da alimentação será verificado se a água, o suco de fruta e a barra de cereal são de marcas que
atendem o especificado no Termo de Referência.

12.7. Para o recebimento dos serviços será analisada a qualidade e higiene dos transportes e materiais alugados e a qualidade
dos serviços prestados pelo pessoal enviado pela contratada, profissionalismo, é�ca, respeito, cumprimento de horário e dedicação.

12.8. Todo e qualquer serviço a ser demandado pelo Contratante, somente será executado pela Contratada,
mediante recebimento da Ordem de Serviço (OS), a qual será encaminhada por e-mail, que constarão as datas de início e término da execução
dos serviços, bem como os locais para a execução desses, considerando todo território do Distrito Federal. A Contratada terá um prazo de 03
(três) dias úteis para o início da execução dos serviços e, em casos excepcionais, 01 (um) dia.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

 

13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art. 65 da Lei nº
8.666, de 21/06/1993, vedada a modificação do objeto e desde que previamente jus�ficado nos autos.

13.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no
Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração de
aditamento.

13.3. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto do Edital.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES
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14.1. A Contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia defesa, fica sujeita às sanções
previstas no Termo de Referência, bem como as estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de
31/05/2006, p. 05-07, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006, nº 27.069, de 14/08/2006, nº 35.831, de 22/09/2014, e nº 36.974, de
11/12/2015.

14.2. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas previstas no edital
e no contrato dele decorrente, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e no art. 7º da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas
estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, con�do no Anexo VI do Edital.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

 

O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência
para a Administração, bastando para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem
interrupção do curso normal da execução do Contrato, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

 

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na forma prevista
no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art.
80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

 

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e cobrados
mediante execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO EXECUTOR

 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, designará 02 (dois) executores para o
Contrato, �tular e suplente, que desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 13.709/2018

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF e a Contratada se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, rela�vos ao tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14/08/2018.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o 5º
(quinto) dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Contrato.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela
Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800- 6449060. (Decreto Distrital nº 34.031/2012).

 

 

Pela CONTRATANTE:

 

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal
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Pela CONTRATADA:

 

ROSANE DE OLIVEIRA BARROS

Representante Legal

 

 

TESTEMUNHAS:
 
1. NÁGILA VERÔNICA SOUSA DE FREITAS - CPF: 029.432.931-56
2. DÉBORA CAVALCANTE SIQUEIRA CABRAL - CPF: 060.796.041-83

Documento assinado eletronicamente por Rosane de Oliveira Barros, Usuário Externo, em
18/08/2022, às 11:55, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA -
Matr.0300692-1, Secretário(a) de Estado de Educação do Distrito Federal, em 19/08/2022, às
19:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NÁGILA VERÔNICA SOUSA DE FREITAS - Matr.
2398826, Gerente de Contratos e Termos subs�tuto(a), em 19/08/2022, às 19:38, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA CAVALCANTE SIQUEIRA CABRAL - Matr.
241905X, Analista em Polí�cas Públicas e Gestão Educacional, em 19/08/2022, às 20:07,
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